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הכובל את ידי המשטרה  –חוק ההמלצות פועלת במספר מישורים נגד  התנועה – "חוק ההמלצותהליך חקיקת "עתירה נגד 
 התזמוןפוגעת בגופי האכיפה ומאיימת על שלטון החוק וחופש העיתונות.  החוקהצעת בבואה לסכם את ממצאיה בחקירות. 

כי מדובר ככל הנראה בהצעת חוק פרסונאלית, המונעת ממניעים זרים מעלה את הרושם במקביל לחקירת ראש הממשלה, 
פלילי נגד בכירי ציבור מבקשת לפגוע בקידומו של הליך  , מעדיפה את האינטרס הפרטי של ראש הממשלה על הציבורי,ופסולים

הנחשדים בעבירות שחיתות קשות. הצעות חוק מסוג זה מציירות את הכנסת כ"מגרש המשחקים" של הרוב המזדמן, ומכפיפות 
מדובר בפגיעה במשטרה ובמערכת אכיפת החוק, בשלטון החוק, בשוויון בפני את כללי המשחק הדמוקרטי למאווייו האישיים. 

. ח"כ בניגוד לתקנון הכנסתבק בשחיתות; בנוסף, נראה שיש ניסיון לקדם את החוק באופן בהול החוק, במעמד הכנסת ובמא
במקום בוועדת החוקה, בה אמורים  –ועדת הפנים והסביבה  –אמסלם הצליח להביא לכך שהדיונים בחוק יהיו בוועדה בראשותו 

 .נגד ההליך הגישה עתירההתנועה כבר בשלב זה הדיונים להתקיים עפ"י תקנון הכנסת. בשל כך, 
 

, פנתה ליועץ המשפטי של הכנסת בדרישה לאסור על השתתפות ראש הממשלההתנועה  פעילויות נוספות נגד חוק ההמלצות: 
כיוון שהם עצמם נמצאים בחקירה ובשל כך יש להם ניגוד  –יו"ר הקואליציה דוד ביטן, ושר הרווחה חיים כץ בהצבעות על החוק 

והתנועה פנתה פעם  – אכן לא ישתתפו היועץ המשפטי הודיע שראש הממשלה ושר הרווחהיית התנועה לאחר פנעניינים. 
התנועה הגישה נייר עמדה מנת שגם ח"כ ביטן לא יוכל להשתתף, לאור ההודעה שגם נגדו מתנהלת חקירה; בנוסף, -נוספת על

בו מוסברות הבעיות הרבות בהצעת החוק, וקראה לחברי הוועדה להתנגד לחוק; לחברי הדנה בחוק מפורט לחברי הוועדה 
; בנוסף לפעילות המשפטית נגד החוק התנועה ולא לבצע "קיזוזים" –האופוזיציה קראה התנועה להגיע להצבעות ולהתנגד לחוק 

דו )עליה חתמו עשרות אלפי אזרחים תוך פתחה גם בקמפיין ציבורי נרחב, מפגינה ברחובות נגד החוק, מחתימה על עצומה נג
 ימים בודדים( ומעוררת הדים רבים ברשתות החברתיות בנוגע לנושא.

  

התנועה העבירה למשרד האוצר הערות לתזכיר חוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע ומתנגדת לביצוע  - לא לסגת מחוק ששינסקי
 שר מהווה הסדרה פיסקאלית כוללת ומקיפה בנושא משאבי הטבע.השינויים המוצעים, לאור הפגיעה הצפויה במודל ששינסקי, א

, יצאה מנקודת הנחה שמיסוי של משאבי טבע הוא נושא סבוך, הדורש 2011ועדת ששינסקי, שהמלצותיה עוגנו בחקיקה בשנת 
ע מודל מיסוי מומחיות מיוחדת, ונתון דרך קבע למניפולציות רחבות שתכליתן מזעור התשלומים לקופת המדינה. על כן, נקב

ואולם, תזכיר החוק המוצע מבקש לשנות  הנועד לייצר ודאות, לפיו יוטל היטל מיוחד על רווחי יתר הנובעים ממשאבי טבע.
הוראות בחקיקה שעיגנה את מודל ששינסקי, מבלי להתייחס להסדרה כוללת שהוא מייצר וללא בחינה מעמיקה דיה של 

י הוראות מסוימות בלבד במודל, משפיע על מערכת התמריצים וההתחייבויות שהוא ההשלכות הכלכליות הדרמטיות שלו. שינו
; התנועה כשידו על הציבור, פעם נוספת, על התחתונה – חברות הגז – יוצר באופן שעלול להטות את הכף לטובת צד אחד בלבד

 העבירה למשרד האוצר מסמך מקצועי בו מוסברות בפירוט כל הבעיות בתיקון המוצע.
 

התנועה פנתה ליועמ"ש, מפכ"ל  - בעניין "תעשיית השחיתות הפוליטית של דני דנון" הכתבהקריאה לפתוח בחקירה בעקבות 
. בפנייה קוראת התנועה ליועמ"ש ולמפכ"ל לפתיחה בחקירה 2המשטרה ורשם העמותות בעקבות כתבתו של עמית סגל בחדשות 

במקביל פנתה התנועה גם לנציב  במרמה, ועבירה על חוקי מימון בחירות.פלילית בחשד לעבירות של טוהר המידות, קבלת דבר 
שירות המדינה לקיים בדיקה וכן לרשם העמותות: "מצב עניינים בו עמותה מנוצלת להעברת עשרות מיליוני שקלים מכספי 

ת אדומות, ויביאו לפתיחה הציבור לטובת קידום צרכיו הפוליטיים האישיים של נבחר ציבור, מן הראוי שידליקו שורה של נורו
לתפור ג'ובים", ולחלק משכורות "במטרה  עיקרה של הכתבה עסק במערך שהקים, לכאורה, דנון; בחקירה ולקידומה המהיר"

לעשרות פעילי ליכוד הפועלים בעבורו ולקרוביהם, מקופת הציבור, וכל זאת במסווה של פעילות ציונית, ודרך עמותה המשמשת 
כך, על פי האמור בכתבה, פעל לכאורה מר דנון על מנת לייצר מנגנון משומן שכל תכליתו היא שירות  לתו זו.גורם "מלבין" לפעו

עושים  -למינויו של מקורבו, מר יעקב חגואל לעמוד בראש עמותת "ע"ץ  2011צרכיו הפוליטיים. לשם כך, דאג לכאורה עוד בשנת 
 .ציונות, צמרת"

 
תנועה פנתה לחברי ועדת החוקה בדרישה שלא יפגעו בתביעות הייצוגיות, וכן גייסה את הציבור ה - לא לפגוע בתביעות הייצוגיות

בנוסף, התנועה הגישה נייר עמדה מקצועי ומפורט לחברי הוועדה, בו מוסברות ברשתות החברתיות לפנות אליהם בנוגע לנושא. 



". בשל התרומה הציבורית לא משלם –מי שצודק יש להנהיג משטר שיבטיח כי " הבעיות בתיקונים המוצעים; לעמדת התנועה,
 התביעות, הטלת האגרה לא ראוי שתהיה ב"דלת הכניסה" להליך, באופן שישאיר גם את הליך התביעות הייצוגיותהרחבה של 

בחינת צדקתה ותרומתה. רק , אלא יש להטיל את האגרה בתום ההליך, לאחר ויקשה על הציבור להגן על עצמו הראויות בחוץ
 קשירת קשר בין תשלום האגרה לבין תוצאות ההליך תניב את התוצאות המיוחלות.

 

 - לעתירה הנוגעת לענייןבמעמד "ידיד בית המשפט"  האם סוף סוף יפתח משק החשמל לתחרות? התנועה ביקשה להצטרף
לעניין יש השפעה ישירה על חשבון  ל או ייפתח לתחרות.האם משק החשמל יישאר מונופו-אנחנו נמצאים לפני הכרעה היסטורית 

שנה )הכנסת  20-המדינה מנסה להעביר רפורמה שתפתח את משק החשמל לתחרות כבר למעלה מהחשמל שהציבור משלם. 
כי ועד העובדים של חברת החשמל וההסתדרות לא מאפשרים להוציא  ( ולא מצליחה1996-חוקקה את חוק רפורמת החשמל כבר ב

אבל לא יתכן שוועד העובדים  –אין ספק שלוועד העובדים זכות להשמיע את טענותיו ויש לדאוג גם לעובדים  הרפורמה לפועל. את
בוודאי לא כשהציבור משלם על כך; התנועה מעוניינת להצטרף להליך  –איך יראה המשק של חברת החשמל יהיה זה שיקבע 

להציג בפני בג"צ נקודת מבט נוספת ו מנת להשמיע את קול האינטרס הציבורי-לעהמתנהל בין המדינה לוועד העובדים, המשפטי 
ולפיה המדינה מתפרקת מסמכותה לבצע ולמשול וכי ראוי, לטובת קידום תחרות אמת במשק החשמל, שהמדינה תפעל להגנת 

 אינטרס הציבור ותעדיפו על פני האינטרס של חברת החשמל בשימור מעמדה המונופוליסטי.
 

משרד התקשורת התקשר עם "עדליא",  - yes-חוות הדעת בנוגע למיזוג בזק והתנועה דורשת ממשרד התקשורת לחשוף את 
. זאת כיון, שמועצת yes-חברת ייעוץ כלכלית, על מנת לקבל ממנה חוות דעת כלכלית לעניין האפשרות למזג את החברות בזק ו

אישור העסקה בהתאם לחוק, היתה חסרת כלכלן שיבצע עבודה  םעץ טרהכבלים והלויין, עמה היה על משרד התקשורת להוו
לפי הפרסומים, בוצעה ההתקשרות עם "עדליא" וחמישה ימים לאחר מכן התקיימה באופן חריג ישיבה של מועצת   מעין זו.

ות אורך זמן רב יותר הכבלים והלוויין עמה. בישיבה מסרה "עדליא" חוות דעת כלכלית לעניין המיזוג, כאשר לרוב ניסוח עבוד
כפי שפורסם, מבלי שאנשי "עדליא" , מסקנות חוות הדעת הכלכלית היו שניתן לאשר את המיזוג ללא תנאים מחמישה ימים.

נוכח הדברים, התנועה  נפגשו עם הגורמים המקצועיים במשרד התקשורת, שהתנגדו למיזוג בין החברות, טרם ניסוח חוות הדעת.
, כולל yes-קבל את חוות הדעת הכלכלית המלאה של חברת "עדליא" לעניין מיזוג החברות בזק ומבקשת ממשרד התקשורת ל

כל הנספחים, ואת פרוטוקול הישיבה שהתקיימה במועצת הכבלים והלוויין, שבה נכחו נציגי חברת "עדליא", במסגרתה נדונה 
 חוות הדעת, וכן שמות הנוכחים בישיבה.

 

לשנות את  מנת-נאבקת כבר שנים רבות עלהתנועה  – יע הזמן להגביל את עסקאות הטיעוןהגאחרי מקרה סטס מיסז'ינקוב: 
כיוון שהאינטרס הציבורי של מיצוי הדין עם  –הנחיות פרקליט המדינה ולהגביל את "הסדרי הטיעון" עם אישי ציבור בכירים 

הסדר הטיעון שנחתם עם ב -י טיעון מקלים כעת שוב אנחנו רואים את התופעה של הסדר המושחתים, צריך להיות זה שגובר. 
יודה בעובדות כתב האישום ויוטל עליו עונש מוסכם מים במסגרת ההסדר מיסז'ינקוב על פי הפרסושר התיירות סטס מיסז'ינקוב. 

הוקל האישום החמור אשר  עפ"י אותם פרסומים במסגרת ההסדר ש"ח כקנס. 70,0000של חמישה עשר חודשי מאסר בפועל וכן 
באישום מקל של מרמה והפרת אמונים, וכן הוסרו מכתב האישום אישומים  –עבירת השוחד  –יוחס למיסז'ניקוב בראשית הדרך 

 .נוספים בגין שימוש לכאורה בסם מסוכן מסוג קוקאין, בעודו מכהן בתפקידו כשר
 

מחזיקות החברות "דלק קידוחים" ו"נובל אנרג'י"  - ך בניגוד לחוק?האם רישיון הקידוח של "דלק קידוחים" ונובל אנרג'י מואר
בחלוף שבע שנים ממתן הרישיון, פקע תוקפו, בהתאם  , הממוקם בצפון המים הכלכליים של ישראל. Dברישיון הקידוח אלון 

קית להאריכו. לפי החברות להוראות חוק הנפט, הקובעות כי משך הרישיון יהא שבע שנים בלבד, ללא סייגים וללא כל אפשרות חו
השותפות, הודעה על פקיעת הרישיון הועברה לה על ידי הממונה על ענייני הנפט במשרד האנרגיה, מר יוסי וירצבורגר, כבר 

.  עם זאת ולמרות הוראות החוק המפורשות, דן שר האנרגיה בערר שהגישה השותפות על הודעת הממונה 2016בפברואר 
חודשים נוספים, ללא כל הוראה  32-א נתונה כלל לשיקול דעתו(, ולאחר דיון החליט כי הרישיון יוארך ב)שכאמור, נעשתה כדין ול

, חוקית המסמיכה אותו לעשות כן. על פעולות אלו וחריגתו מסמכות של השר, פנתה התנועה לשר וליועץ המשפטי לממשלה 
 הרישיון.ם להארכת מסמכים הנוגעיהמידע וכל ה פנתה למשרד התשתיות לקבלתובנוסף , 

 

מפרסומים בתקשורת עולה, כי כחלוף למעלה  - , בהתאם לחוק?התחדשות עירוניתמדוע לא מוקמת הרשות ל :פעילויות נוספות
משנה מאז חקיקת חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, אשר הקים את הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, 

 2010משנת  - קרקעות הפטור ממכרז התנועה פנתה לשר הבינוי והשיכון בנוגע לעניין. מנהל.הרשות טרם הוקמה, ולא מונה לה 
בעקבות כך התנועה פנתה  הפטור ממכרז, זאת למרות פסיקת בג"צ שמחייבת פיקוח עליהם;לא נערכו כלל סקרים בקרקעות 

דע ומסמכים בנוגע לפיקוח קרקעות שהוקצו לממונה על חוק חופש המידע ברשות מקרקעי ישראל, עינת אדרי, בבקשה לקבלת מי
כללים לעניין מתן במה למורשעים בפלילים,  לקבועדיון ו קריאה לרשות השנייה לקיים לצרכי תעשייה הליך של פטור ממכרז.

והפעם זה אייל  –פעם אחר פעם אנחנו רואים שאנשים שהורשעו בפלילים הופכים לכוכבים  – וקוד אתי להתנהלות הזכייניות
ולן, שהורשע בעבירות מס חמורות, שחוזר לפריים טיים. לעמדת התנועה, על הרשות השנייה לדון בעניין זה ואף לקבוע כללים ג

 לעניין הופעתם של מורשעים בפלילים, במסגרת קוד אתי להתנהלות הזכייניות המשדרות.
 

 –עשרות אחוזים מפעילות התנועה נעשים במישור המוניציפאלי  – פעילות התנועה במישור המוניציפאלי בתקופה האחרונה
ולמרות שהמאבקים האלה לא עושים כותרות, דווקא שם מתרחשת הרבה מהשחיתות ושם מנוהל הרבה מאוד הכסף הציבורי 

יים בחירות לקבדרישה  צלבג" התנועה עתרה  יום בתחום זה:-מצורפת דוגמא אחת מבין אינספור פעולות שהתנועה מבצעת יום
מונד ועדה קרואה. זאת, בעקבות -מונתה במועצה המקומית תל 2016בחודש ספטמבר  - במועצה המקומית תל מונד במועדן

ומינוי ועדה קרואה.  –קשיים בניהול המועצה, שהביאו למינוי ועדת חקירה שהמליצה על הדחת חברי המועצה והעומד בראשה 
מונד, שכיהנו כחברי -פנו תושבי תל 2017מאז חודש מאי  הקרואה והן העומד בראשה. פרשו הן חברי המועצה 2017בחודש מרץ 

בחירות ו המועצה שהודחה, לשר הפנים בבקשה שלא למנות ועדה קרואה נוספת, אלא לאפשר בחירות במועצה. בקשות אלו נדחו
תל מונד הנה   ף. לעמדת התנועה,והוועדה הקרואה הנוספת תכהן למעלה משש שנים ברצ .2023רק בשנת במועצה יתקיימו 

שר הפנים  יכולמאחר ולא מתקיימות הנסיבות המיוחדות שבגינן , מדובר במקרה ייחודי מועצה המוגדרת כמתפקדת ומאוזנת
 בחירות במועדן. שלא לאפשר 


